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Lenzing e Duratex: Projeto da LD Celulose
Construção no Brasil de uma das maiores fábricas de celulose solúvel do 

mundo, com capacidade produtiva de 500 mil toneladas por ano.

Capacidade: 4.100 tss/dia x 655 t/h
Pressão: 98 bar(g)
Temperatura: 490 °C
Combustível: Licor Negro

Capacidade: 135 t/h
Pressão: 98 bar(g)
Temperatura: 490 °C
Combustível: Biomassa

Caldeira de Biomassa
(Leito Fluidizado Borbulhante - BFB)

Caldeira de Recuperação Química

DI
VU

LG
AÇ

ÃO
/C

BC

CBC INDÚSTRIAS PESADAS S.A.

A CBC INDÚSTRIAS PESADAS S.A. (CBC), 
empresa do grupo Mitsubishi Power, Ltd., do 
Japão, está presente no Brasil desde 1955 com 
produtos de alta qualidade e confiabilidade.

A CBC, desde sua fundação, mantém o propó-
sito de contribuir com o desenvolvimento, cres-
cimento tecnológico e econômico do País. E esse 
papel a CBC vem desempenhando com a valori-
zação permanente da qualidade e alta tecnolo-
gia, eficiência dos processos e o compromisso 
para a permanente satisfação dos clientes, que 
são os principais diferenciais da empresa.

Nas plantas de celulose e papel, desde o iní-
cio, a CBC sempre esteve presente com o for-
necimento de caldeiras para produção de vapor 
de alta pressão e temperatura, de elevada efi-
ciência térmica na geração de energia.

Em seu compromisso social e econômico, a 
CBC vem valorizando a geração de empregos e 

renda para a sociedade brasileira, com um índi-
ce de nacionalização de suas caldeiras superior 
a 90%, tanto em peso e em valor, conforme cri-
térios do BNDES/FINAME.

Além de caldeiras, a CBC possui extraordiná-
ria experiência no fornecimento de equipamen-

FORNECEDORES EM DESTAQUE

Fábrica da CBC, em Jundiaí-SP
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VALMET

O Sistema de Controle Distribuído (DCS) da 
Valmet abrange todas as necessidades de au-
tomação de processos. Proporciona um con-
trole completo de todos os procedimentos e 
fornece uma experiência ao usuário de forma 
transparente, recursos que vão além dos siste-
mas de automação tradicionais. 

A plataforma de automação, chamada de 
Valmet DNA, possui mais de 40 anos de de-
senvolvimento de DCS e pode ser aplicada 
em controles de processo, controles de má-
quina (MCS), controles de acionamento (Dri-
ves) e controles de qualidade (QCS). O ge-
renciamento de informações (Info/Historian) 
é parte integrada da plataforma e pode ser 
aplicado no monitoramento mecânico dos 
equipamentos e das condições dos disposi-
tivos e instrumentos de campo.

A Valmet foi a segunda empresa do mun-
do a lançar esse tipo de sistema, que hoje 
opera em fábricas de produção de celulose, 
tissue, cartão e papel, consolidando solu-
ções de ponta na conversão de corrugados, 
laminadoras e extrusoras. 

A multinacional finlandesa também é pio-
neira em instrumentos de medição e analisa-
dores, soluções com controles avançados de 
processo (APC), gerenciamento de ativos, 
sistema de informação (Info System), trans-
formando e adequando ao portfólio orienta-
do à Indústria 4.0 por meio de soluções do 
Valmet Industrial Internet (VII).
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VALMET DNA: PLATAFORMA DE AUTOMAÇÃO 
E CONTROLE DOS PROCESSOS NA 
INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE

tos de grande porte, destacando-se com suas 
tecnologias para digestores, desaeradores de 
água de alimentação de caldeiras, trocadores 
de calor, torres ou colunas de processo, vasos 
de pressão, reatores de processo entre outros.

Na construção da nova fábrica de celulose 
solúvel da Lenzing e Duratex, no Triângulo Mi-
neiro, o projeto LD Celulose, a CBC tem a honra 
de participar como fornecedora de uma caldei-
ra de recuperação química com capacidade de 

4.100 tss/d (toneladas de sólido seco por dia), 
e uma Caldeira de Biomassa, do tipo BFB com 
capacidade de 135 t/h de vapor.       n

CBC Indústrias Pesadas S.A.: presente 
nos maiores empreendimentos de desen-
volvimento do Brasil. Conheça mais sobre 
a CBC em www.cbcsa.com.br

Sobre a Valmet: A Valmet é a principal desen-
volvedora e fornecedora global de tecnologias de 
processo, automação e serviços para as indús-
trias de celulose, papel e energia. Sua atuação de  
tecnologia inclui fábricas de celulose, linhas de 
produção de papel, cartão e papel, além de usinas 
de energia para produção de bioenergia. Seus serviços 
e soluções de automação melhoram a confiabili-
dade, o desempenho dos processos, e aprimoram 
a utilização de matérias-primas e energia.

As vendas líquidas da Valmet em 2019 foram de 
aproximadamente 3,5 bilhões de euros. A empresa 
possui mais de 13 mil profissionais em todo o mun-
do, com sede em Espoo, Finlândia e suas ações es-
tão listadas na Nasdaq Helsinki. Na América do Sul, 
possui unidades em Araucária-PR, Sorocaba-SP, 
Belo Horizonte-MG, Imperatriz-MA e Concepción, 
no Chile. www.valmet.com.br            n


